
Επιλογι νζων διευκυντϊν μζςω εκλογϊν του ςυλλόγου διδαςκόντων. Σκζψεισ και 

απόψεισ. 

Η παροφςα δθμοςίευςθ επιχειρεί να δϊςει ςτο ευρφτερο κοινό μια εικόνα ενόσ φλζγοντοσ κζματοσ που 

απαςχόλθςε τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Α/κμιασ εκπαίδευςθσ. Τισ εκλογζσ τθσ 10θσ Ιουνίου 2015 για ανάδειξθ 

νζων διευκυντϊν ςχολείων. 

Τα αποτελζςματα κζλουν πράγματι μια πολφ προςεκτικι ανάγνωςθ για να κατανοιςουμε ςε βάκοσ το νόθμά 

τουσ. Και αυτό, διότι επρόκειτο για εκλογζσ μζςα ςε πολφ μικρά εκλογικά ςϊματα, όπωσ οι ςφλλογοι 

διδαςκόντων, όπου οι ςυςχετιςμοί είναι εντελϊσ διαφορετικοί, κακϊσ κυριαρχοφν οι ςυναδελφικζσ κι 

ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Αυτό εξαρχισ κακιςτοφςε τθ διαδικαςία ιδιαίτερθ. Οπότε και δεν αποτελεί μόνο ηιτθμα 

πολιτικό, όςο κοινωνικό με ιδιαίτερεσ διαπροςωπικζσ προεκτάςεισ. 

Μία κατά τα άλλα -όπωσ προβαλλόταν κι υποςτθριηόταν- άκρωσ δθμοκρατικι διαδικαςία, δθλαδι θ εκλογι 

του Δ/ντι από τθ βάςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων, δεν είχε τθ μεταχείριςθ που τθσ άξιηε.  

Δθλαδι, από τον Δ/ντι ωσ αξιολογθτι με ό,τι ςυνεπαγόταν, τϊρα περνάμε ςτον ςφλλογο ωσ αξιολογικό 

όργανο. 

Άραγε, οι ςυνάδελφοι εκφράςτθκαν με ελευκερία ςκζψθσ και ανεξάρτθτθ βοφλθςθ; Τικαςεφτθκε το 

ςυναίςκθμα και θ αμθχανία αυτισ τθσ πρωτόγνωρθσ διαδικαςίασ κάτω από τθ λογικι και τθν αςφάλεια τθσ 

μυςτικότθτασ τθσ ψθφοφορίασ; Υπιρξε αντίςταςθ ςτθν αυκεντία ι τθν εξουςία του Δ/ντι; Τον φόβο μιπωσ ο 

ζνασ διαψεφςει ι απογοθτεφςει τον άλλο;  

Αλικεια, μποροφςε θ νζα διαδικαςία να κεραπεφςει τον υποκειμενιςμό και τθ ςκοπιμότθτα τθσ περιβόθτθσ 

ςυνζντευξθσ του Π.Υ.Σ.Π.Ε.; Ή μιπωσ κυςιάςτθκε κι αυτι ςτον βωμό τθσ ψθφοκθρίασ και τθσ εξάρτθςθσ από 

μικρζσ ι μεγάλεσ εξυπθρετιςεισ, από μαγειρζματα και μοιράςματα ςχολείων;  

Μιπωσ τελικά ιρκε για να δϊςει τθ χαριςτικι βολι ςτουσ ςυλλόγουσ, δθμιουργϊντασ διχαςμό και διατάραξθ 

τθσ θρεμίασ του ςχολείου; Μετά τθν καμζνθ γθ που άφθςε θ περίοδοσ τθσ περίφθμθσ αξιολόγθςθσ, ιρκαν 

και οι εκλογζσ ωσ Δοφρειοσ Ίπποσ για να αποτελειϊςουν το ζργο τθσ αποδόμθςθσ του παλιοφ και ιρεμου 

ςχολείου. Για να γεμίςει με άλλου είδουσ υποκειμενιςμοφσ και αρνθτικζσ αποχρϊςεισ; 

Το ςχολείο όμωσ δεν ζχει τθ φυςιογνωμία άλλων δθμόςιων υπθρεςιϊν ι απρόςωπων διοικθτικϊν 

οργανιςμϊν. Για να αποδϊςει χρειάηεται πρϊτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα θρεμία και αίςκθμα αλλθλεγγφθσ. 

Το παραμικρό να ςυμβεί, ζχει αμζςωσ αντίκτυπο όχι μόνο ςτθ διοικθτικι του λειτουργία αλλά περνάει και 

μζςα ςτθν τάξθ, ςτο κακαρά διδακτικό και παιδαγωγικό του κομμάτι. 

Κάποιοι ςχολίαςαν ότι ιταν μια άςκθςθ ςυμμετοχισ. Μια άλλθ άποψθ υποςτθρίηει ότι εφόςον ο ςφλλογοσ 

εκλζγει Δ/ντι, τότε και αυτόσ κα πιεςτεί, οφείλοντασ να ςζβεται ακόμθ περιςςότερο τουσ ςυναδζλφουσ, 

αφοφ από αυτοφσ εξαρτάται θ εκλογι-αξιολόγθςι του και δεν κα κεωρεί το ςχολείο μονίμωσ δεδομζνο. 

Επίςθσ, ο ςφλλογοσ διακζτει το αιςκθτιριο να επιλζξει τον κατάλλθλο για το ςχολείο διευκυντι και να 

απορρίψει κάποιο πρόςωπο που δεν κάνει για τθ κζςθ αυτι ι που δεν κρατά τον ςφλλογο ενωμζνο. 

Παράδοξο όμωσ παρατθρικθκε και ςτο γεγονόσ ότι μερίδα ςυναδζλφων ψιφιςαν με ζνταςθ και άγχοσ 

μιπωσ ςυμβεί κάτι ςτο εργαςιακό κακεςτϊσ τουσ. Δεν είναι δυνατό να διαφωνεί κάποιοσ με τα κακϊσ 

κείμενα τθσ διοίκθςισ του και τελικά να τθν επιβραβεφει με τθν επανεκλογι τθσ...  



Με μιηζρια και κακομοιριά ίςωσ να μθν υπάρχουν ελπίδεσ για κάτι καλφτερο. Πόςο μάλλον οι δάςκαλοι που 

υποτίκεται ότι διδάςκουν τα παιδιά ςτο να ςυλλογιοφνται ελεφκερα, να αρκρϊνουν ελεφκερο λόγο, 

υποςτθρίηοντασ το δίκαιο και το αντικειμενικό...  

Τελικά, βολεφει τθν ςθμερινι θγεςία το γεγονόσ ότι ςεβαςτι πλειοψθφία των ςχολείων τθσ Α/κμιασ 

κράτθςαν τουσ υπάρχοντεσ Δ/ντζσ τουσ; Σθμαίνει απαραίτθτα ότι ιταν πράγματι αρεςτοί; Ζφυγαν οι κακοί 

και ανεπικφμθτοι Δ/ντζσ και πιραν τθ κζςθ τουσ οι καλοί και ικανοί; Αλικεια, ςε πόςα ςχολεία αυτό; 

Δ/ντζσ χωρίσ ζςτω 1% προςόντα, μόνο με τθν πολυετία; Υπιρξαν ςοβαρότατα ςφάλματα ςτον τρόπο 

μοριοδότθςθσ των προςόντων, ϊςτε διαμορφϊκθκε ξαφνικά μια άλλθ αντίλθψθ ςχετικά με το προφίλ του 

κατάλλθλου διευκυντι.  

Είναι κάποιοσ που εμπνζει ςεβαςμό, λόγω θλικίασ ι κφρουσ; Κάποιοσ που ζχει εμπειρία ςτα διοικθτικά; 

Κάποιοσ που ξζρει να επιβάλλεται; Γιατί ακοφςτθκε και θ άποψθ ότι για να διοικιςεισ δεν χρειάηονται πτυχία 

ι προςόντα, αλλά ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων και δυναμικότθτα. Το ικοσ, θ ευαιςκθςία, θ διάκεςθ για 

εκελοντικι προςφορά και οι γνϊςεισ, μάλλον δεν αποτελοφν προςόντα για το ςχολείο. Αυτά είναι για τουσ 

παρατρεχάμενουσ των παραπάνω! Πάντωσ, θ ςυνικθσ τακτικι ςτθ διοίκθςθ-και αυτό αποτελεί κοινι 

διαπίςτωςθ- είναι μια υποκριτικι διπλωματία του τφπου « να ζχω το κεφάλι μου ιςυχο, να κάνω χάρεσ αλλά 

να μθ ςυγκροφομαι και με κανζναν».  

Κατά τα άλλα, με τθν παραπάνω λογικι ζνα ςχολείο μπορεί να το διοικεί και μια πολφ καλι νοικοκυρά που 

διαχειρίηεται ςυνετά το μιςκό του ςυηφγου τθσ, βάηει τα παιδιά ςτθ κζςθ τουσ, τακτοποιεί κάκε εκκρεμότθτα 

του ςπιτιοφ  ι ζνασ καλόσ επαγγελματίασ που γνωρίηει το τι ζχει ςτισ αποκικεσ του, πλθρϊνει τουσ 

υπαλλιλουσ του και αποδίδει τισ ειςφορζσ ςε κράτοσ και αςφαλιςτικά ταμεία… Και αυτοί δεν ζχουν 

διοικθτικζσ αρετζσ; 

Και πολλά, πολλά άλλα, τα οποία αποδεικνφουν τθν προχειρότθτα και τθ βιαςφνθ ςτο να γίνει θ διαδοχι ςτον 

πολιτικό ζλεγχο των ςχολείων. 

Αυτό το ερμθνεφουν ωσ τθν αλλαγι ι τθν ανατροπι που περίμεναν; Συνιςτά αυτό εξζλιξθ και άρςθ των 

αδικιϊν;  

Τελικά, εξελζγθ ςε ικανοποιθτικό αρικμό ςχολείων κάποιο πρόςωπο που εκφράηει τθν ιδζα τθσ εκλογισ από 

τθ βάςθ;  Υψϊκθκε ικανοποιθτικά θ ςθμαία τουσ; Και δεν αναφζρομαι ςε ςχολεία που είχαν ζναν και 

μοναδικό υποψιφιο, αλλά ςε αυτά που δόκθκαν μάχεσ.  

Σχολεία ζςτω και με ζναν υποψιφιο, είχαν πλειοψθφία ςτθν ομοψυχία; Ποιο το παραςκινιο μζχρι να μείνει 

ζνασ υποψιφιοσ; Ποιεσ οι πιζςεισ;  

Όλα τα παραπάνω βελτιϊνουν τον τρόπο διοίκθςθσ του ςχολείου; Συνειςφζρουν ςε ζνα ςχολείο του 

μζλλοντοσ; Ειςιγαγαν κάτι καινοτόμο; 

Το μόνο ςίγουρο είναι ότι από τθ διαδικαςία αυτι βγικε άλλθ μια φορά πλθγωμζνοσ όλοσ ο κλάδοσ. 

Συνάδελφοι που δε μιλιοφνται, που δεν κοιτάηονται καν ςτα μάτια. Σχολεία διχαςμζνα, κάτω από ζνα αόρατο 

πζπλο ιδιότυπων ςυναιςκθματικϊν εκβιαςμϊν… 



Γι’ αυτό, όπωσ επεςιμανα ςτθν αρχι, μια δθμοκρατικι διαδικαςία τραυματίςτθκε άδικα. Όντωσ θ 

Δθμοκρατία κζλει πραγματικά ςκεπτόμενουσ και ανεξάρτθτουσ ανκρϊπουσ. Είναι γοθτευτικά μυςτιριο και 

απαιτθτικό πολίτευμα. 

Κάποιοσ κα μποροφςε να ιςχυριςτεί ότι  δε χρειαηόταν καν να χρθςιμοποιθκεί ςαν μζςο επιλογισ-

αξιολόγθςθσ, ωσ  τελείωσ ακατάλλθλθ ςτθν παροφςα φάςθ και ειδικά ςτον χϊρο των εκπαιδευτικϊν. Και 

μάλιςτα, φςτερα από μια μακρά και δφςκολθ περίοδο αντιπαρακζςεων πάνω ςτο κζμα τθσ αξιολόγθςθσ.  

Δθλαδι, το ενδεχόμενο των εξετάςεων ωσ κατάργθςθ του υποκειμενικοφ παράγοντα ςυν τα όποια προςόντα 

δεν φάνταηε καλφτερο ωσ μζτρο δίκαιθσ επιλογισ; Τουλάχιςτον μζχρι να ωριμάςουν οι ςυνκικεσ για κάτι πιο 

προχωρθμζνο; Οι καλοί δεν χάνονται, ζτςι κι αλλιϊσ. Αλλά ςε εμάσ αρζςει θ ίντριγκα… 

Εφχομαι θ καλοκαιρινι ανάπαυλα να δϊςει τθν ευκαιρία να ςκεφτοφμε ξανά και με νθφαλιότθτα όλα όςα 

ςυνζβθςαν, με ειλικρινι διάκεςθ και κυρίωσ κζλθςθ να επανορκϊςουμε για τα κακϊσ κείμενα. 

 

Παπανδρζου Χριςτοσ, δάςκαλοσ  

(ειλικρινά δεν ξζρω ςε τι ςχολείο…) 

 

 


